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Os associados aderentes individuais ao seguro de saúde beneficiam da mediação do 

CCD Gaia e da receção e envio da documentação das suas despesas de saúde, ou 

reembolsos. Beneficiam de preços especiais também para o seu agregado familiar. 

                        

O CCD Gaia tem protocolo com a Companhia Seguradora Fidelidade, o que permite ao 

sócio em condições vantajosas aderir ao Seguro de Saúde multicare, bastando para o 

efeito o preenchimento da Proposta de Adesão e Questionário Individual de Saúde (1). 

 

A idade limite de subscrição é até aos 64 anos. Além do titular sócio pode também 

aderir o cônjuge até aos 64 anos (2) e os filhos do titular até aos 24 anos de idade. 

 

Existem 2 tipos de Planos, o plano para quem é beneficiário da ADSE e outro para quem 

não tem ADSE. Para coberturas iguais os custos mensais são diferentes (ADSE e sem 

ADSE) e distintas as franquias e copagamentos  ̶  reembolso das despesas de saúde. 

 

- Para o ano de 2016 a apólice com ADSE (plano I) tem um custo mensal de 18,49 € 

- Para o ano de 2016 a apólice sem ADSE (plano II) tem um custo mensal de 24,26 € 

 

O tomador do seguro multicare terá cartão de saúde próprio, pelo qual poderá 

consultar as diversas especialidades médicas e o consumo anual em cada cobertura.  

 

Desde que as despesas entrem na seguradora Fidelidade/multicare até ao dia 10 (de 

cada mês) o respetivo reembolso será efetuado até ao fim desse mesmo mês. 

 

Para além do apoio prestado pelos Serviços Administrativos do CCD (SAdCCD) na 

recepção dos reembolsos, ou de outros documentos e informações, o aderente da 

multicare tem um gestor de apólices da seguradora. 
 

Vila Nova de Gaia, 01.01.2016 

 

(1) As Pessoas Seguras, com seguro saúde válido, ficam dispensadas de preenchimento de Questionário 

Individual de Saúde multicare, sendo o mesmo obrigatório apenas para as novas inclusões ou no caso de novas 

coberturas, ou seja, só é preciso questionário para novos aderentes sem seguro ou para quem tiver já seguro 

de saúde mas sem as coberturas iguais ou idênticas ao seguro que pretende aderir. 

(2) As pessoas com seguro saúde válido que transitem para a multicare (apólices com ADSE e sem ADSE) e 

aquelas que tiverem aderido antes dos 64 anos de idade beneficiam de coberturas sem limite de idade. 


